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  180-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

 ا)س�م لشيخ ك�م على(  السقاف الرحمن عبد و حسن علي الشيخ بين جرت مناظرة في ط�به وبين الشيخ بين حوار -  1
  ) 00:00:32) . (  تيمية ابن

  ) 00:03:14(  ؟.العالم قدم و النوع قدم في ا)س�م شيخ قصد ما -  2

(  ؟.لھا أول 1 التي مشيئته و 5 قدرة بصفة متعلق العالم أن يعني أنه)  النوع بقدم(  ا)س�م شيخ قصد يكون 1 لماذ -  3

00:27:27 (  

  ) 00:32:30. (  اللفظة ھذه على الشيخ علق ثم)  لھا أول 1 حوادث(  قوله فيه ا)س�م لشيخ ك�ماً  حسن علي قرأ -  4

 ) 00:37:55(  ؟. 5 مع قديمة أنھا يعني لھا"  أول 1 بحوادث"  ا)س�م شيخ قول ھل -  5

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

يقلب املسألة عن ظهر قلب يعين يقلبها علينا ؛ فقال فقرأ علينا كالم ابن أيب العز  ...: الشيخ علي احلليب 

  : احلنفي يف شرح حديث عمران بن حصني ، وأن شرح حديث عمران بن حصني له قوالن 

أنه سئل عن أصل : أنه صلى اهللا عليه وسلم سئل عن هذا العامل املشاهد ؛ والقول الثاين : القول األول 

فأجام عن هذا العامل املشاهد ال عن أصل اخللق ؛ فأراد ينزل الكالم الذي قلناه على هذا : اخللق ؛ فقال 

ال : الكالم بأن كل كالم شيخ اإلسالم عن هذا العامل وليس عن أصل اخللق ؛ شايف شيخنا فنحن قلنا له 

زام وهو يبحث عن مسألة جزئية هنا ، هناك ال يبحث يف فيه إل, هذا الكالم ، يعين هذا الكالم أنت تلزمه 

مسألة جزئية يبحث يف مسألة كلية ، هنا يبحث يف شرح هذا احلديث أنه هل سئل هنا عن هذا العامل أو 

فرجح واملسألة فيها خالف ؛ أما املسألة األصلية اليت جاءت فيها النصوص عامة وصرحية , عن أصل اخللق 

يأيت فيها هذا العامل املشاهد وما قبله وما بعده , وكل من ألفاظ العموم ,  خملوق فهي أن كل ما سوى اهللا



إنه البد لتوضيح هذا األمر من اإلتيان بألفاظ تبني أن النوع : إىل آخره ؛ فأى اجللسة طبعا احلكم بقوله 

إن النصوص : قال حادث وخملوق كما أن األعيان أو األطفال حادثة وخملوقة ، طبعا وقبل ذلك كان قد 

فقمت قلت له قبل يف , اليت جاا علي نصوص قوية وصرحية وكذا ؛ لكن تظل تلك النصوص مشكلة 

سبحان اهللا طاملا أا نصوص صرحية : موضع كالم ذكر مثل هذا الشيء قبل أن ننهي اجللسة ؛ قلت له 

لكن سبحان اهللا  ! ؟.عكس وتلك نصوص تقول عنها مشكلة ؛ فاألصل تنزيل الصريح على املشكل أو ال

فوت هذه كما فوا يف اية اجللسة ، ففي خالل يعين هذه األيام شيخنا أو باألحرى خالل : كما يقال 

  .يعين أنا ما استطعت إال اليوم مجعت عدة قضايا من كالم شيخ اإلسالم رمحة اهللا تعاىل عليه , يوم 

  . يعين هو شو يدعي على ابن تيمية ؟  :الشيخ 

   ...يعين يفسر هذا القول , أنه يقول بالقدم النوعي : ليب احل

  . معليش هو شو يفهم من القدم النوعي ؟  :الشيخ 

  . وهذا العامل مسبوق بعامل قبله إىل ما ال اية من العوامل , بأن هذا العامل مسبوق بعامل قبله : احلليب 

  . طيب شو اإلشكال الذي عنده على ابن تيمية ؟  :الشيخ 

  . أن هذا الكالم يؤدي إىل قدم إىل قدمي مع اهللا : احلليب 

  . هذا الكالم الذي هو ينقله أليس هو كالم ابن تيمية ؟  :الشيخ 

  ؟ .إنه : احلليب 

  . ما من خملوق إال وقبله خملوق  :الشيخ 

  . هو طبعا كالم ابن تيمية : احلليب 

ة ؟ هل يقول ابن تيمية بأن هناك خملوق أزيل مع طيب إذا شو احتجاج هذا الرجل على ابن تيمي :الشيخ 

  ؟ .اهللا 

لكن هو مجع بني قولني فوصل ا إىل هذه النتيجة اليت استنبط منها هذا , ال ، ما يقول ذا : احلليب 

  . الكالم 

  . يعين كالم ابن تيمية هو موضع االستنباط ؟  :الشيخ 

  . طبعا : احلليب 

  . كيف طبعا ؟   :الشيخ 

  .  ما أتى بنصوص صرحية , هو كل كالمه استنباط شيخنا , طبعا بالنسبة له ليس بالنسبة لنا :  احلليب

هو يقصد أن شيخ ابن تيمية يقول بأزلية نوع املخلوقات هذا الذي يقوله ، لكن هو مل يستطع أنه : وفيق 

  . يأيت بنص صريح على هذا الكالم إمنا نصوص قد يفهم منها هذا الكالم 



كالم ابن تيمية إذا مجعناه يطلع أنه هو ال يقول بأزل النوع ؛ لكن يقول بأنه ليس هناك أول خملوق   :الشيخ 

  .  طيب هذا رأيتموه من كالمه ؟ , ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم : ؛ لكن يقول 

  . كثري : وفيق 

  . طيب شو موقف هذا اخلصم جتاه هذا الكالم ؟  :الشيخ 

  . ...املراوغة  :السائل 

؟ مادام كالم ابن تيمية صريح يف أنه ما من خملوق إال وهو مسبوق .طيب شو الفائدة من املناقشة  :الشيخ 

بالعدم ؛ لكن احلقيقة ابن تيمية دخل يف موضوع أشبه ما يكون بالفلسفة ؛ كالم ابن تيمية ينقسم إىل 

  : قسمني فيما أفهم 

ي مع الفلسفة اليت ال تعقل ، الذي ميشي مع الشرع أنه ما قسم ميشي مع الشرع يف حدود فهمنا ؛ قسم ميش

وأي خملوق فهو مسبوق بالعدم ؛ فحينئذ خيتلف األمر عن الذات اإلهلية كل , من خملوق إال وقبله خملوق 

االختالف ، فهو خصمكم هذا إذا يتمسك مباذا ؟ إذا يريد يتمسك بقدم النوع ابن تيمية فسر شو املقصود 

أنه ما من خملوق إال وقبله خملوق وقبله خملوق وهكذا إىل ما ال أول له ، هذا كالم ال يفهم , بقدم النوع 

طبعا ، منطقيا ال يفهم ؛ لكن هذا ال يكفر ألنه يصرح بأنه ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم ؛ فمن هنا 

بالنسبة لعقيدة ابن تيمية ؛  خيتلف املخلوق عن اخلالق عند ابن تيمية متام االختالف ، وهذا أمر بديهي جدا

فاملسألة ال حتتاج إىل كل هذه اادلة إذا كان الرجل يريد اإلنصاف ؛ أما إذا كان يريد اادلة بالباطل فهذا 

ما , ليس له اية ؛ ابن تيمية يقول ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم ، لكن هو يقول لك ما له أول 

  ما من خملوق إال وقبله خملوق, من خملوق إال وقبله خملوق 

  . كيف جنمع بني هذا الكالم شيخنا وبني كالمه بأن أول املخلوقات العرش ؟   :السائل 

  ؟ .من  :الشيخ 

  . شيخ اإلسالم  :السائل 

ال ، ابن تيمية ما يقول أول خملوق العرش ، هو حبكي حكاية ، وهذا حنن ننقض كالمه ذا  :الشيخ 

كي عن العلماء اختالفهم يف أول خملوق ، منهم من يقول العرش ، ومنهم من يقول الكالم ، ابن تيمية حي

  .  القلم ؛ لكن هو ال يقول بأول خملوق ، ومن هنا جاءت مشكلته 

  . وهذا ما عليه مجهور السلف : هو يقول , بس أستاذي ترجيحه شيخنا ، ترجيح صريح : وفيق 

  . خملوق إال وهو مسبوق مبخلوق ما من : صحيح ؛ لكن ملا يقول لك  :الشيخ 

  . حنن هنا اإلشكال الوحيد اآلن الذي عندنا : احلليب 

أنا  "ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم " : ال ، أخي هذا ليس إشكال ، أنتم امسكوا كلمته  :الشيخ 



   .؛ املهم يعين علقت وقلت هذا يناقض القول بأنه ليس هناك أول خملوق  ...علقت على أظن 

   ...استدلوا ذا القول علينا يوم اجللسة ، قالوا حىت الشيخ فهم فهمنا يف قضية : احلليب 

  . قال حىت الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة فهم خالف فهمك يا شيخ علي يف هذا البحث  :السائل 

  . أنت شو فهمك الذي يتهمك به ؟ :الشيخ 

  . طرحنا قضية القدم النوعي , خملوق ، ما طرحناها حينئذ  حنن قضية أنه ما من خملوق إال قبله: احلليب 

حنن ما يهمنا شو صار بينكم وبينه ، حنن يهمنا أنه نشوف أنتم وين اخلالف بينكم وبني هذا  :الشيخ 

  ؟.الرجل 

  . شيخنا أنا بدي أحكي شغلة ، عارفني دقتك يف البحث : وفيق 

  .  تفضل  :الشيخ 

كنا بدنا نقرأ بعض النصوص لكن احلمد : أول شيء  ...على هذا الرتتيب  لذلك أنا رتبت البحث: وفيق 

  . ما معىن القدم النوعي يف فهم الشيخ ناصر الدين األلباين حفظه اهللا : هللا معروفة عندكم ؛ الشيء الثاين 

  .  أخي هذا التعبري وجدمتوه يف القرآن ؟ , يضحك الشيخ رمحه اهللا  :الشيخ 

  . ال : وفيق 

طيب ليش أنتم حتشروا أنفسكم يف مأزق ، وبعدين حتاولوا تتخلصوا منه ؛ القدم النوعي اصطالحا  : الشيخ

وهكذا إىل ما ال أول  "ما من خملوق إال وقبله خملوق " : يعين به ما ذكرناه آنفا , عرفت كيف , البن تيمية 

  .  

  . طيب ، حنن اآلن عندنا فهم لقضية القدم النوعي : وفيق 

  .  معليش تفضل  :الشيخ 

حنن عندنا مالحظة حول نصوص ابن تيمية رمحه اهللا ، يف أكثر من موضع سواء يف الدرء أو يف : وفيق 

املنهاج أو يف الفتاوى ، وجدنا أنه ـ شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ـ يربط كالمه يف قضية النوع باملشيئة 

هللا بالقدم النوعي هو ربط الفعل مبشيئة اهللا وقدرته جل وعال ففهمنا حنن أن قصد ابن تيمية رمحه ا, واإلرادة 

ال أن هناك يعين شيئا حمدثا مع اهللا سبحانه وتعاىل قدميا بقدم اهللا ، إمنا قدم النوع يعين اتصاف ربنا جل , 

  . وعال باملشيئة والقدرة األزلية القدمية 

  .  هل هناك خالف بني ابن تيمية وغريه ؟, امسح يل ، هل يف حدود هذا الفهم الذي أنت فهمته  :الشيخ 

  . ؟ ما أظن .خالف بني ابن تيمية وغريه : وفيق 

  .  إذا ؟ :الشيخ 

فهمنا للقدم النوعي عند شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه من حيث تعلق , يعين هل هذا التفسري منا : وفيق 



د ا املشيئة واإلرادة القدمية بقدم اهللا إن صح اخللق باملشيئة واإلرادة ؛ فهو إذا أطلق هذه العبارة فإمنا يقص

  .التعبري 

  . ألا من صفاته إن صح التعبري : احلليب 

بينما البحث يف أثر صفة اهللا ، اهللا من صفته اخلالق ؛ والبحث , ال ، هذا رجعت لصفة اهللا أنت  :الشيخ 

  .  هو يف أثر صفة اهللا الذي هو اخللق واملخلوق 

  . نعم : وفيق 

, حنن من حججنا على ابن تيمية أن اهللا خيلق مىت شاء , وهذا الكالم الذي أنت تقوله , طيب  :لشيخ ا

وهو يقول إنه إذا قلنا أول خملوق معناه ـ عم أقول لك كالم فلسفي ما كان البن تيمية يعين من الالئق أنه 

اهللا عز وجل ؛ ألنه ملا تقول أول خملوق  يتعمق هذا التعمق ـ إذا قلنا هذا أول خملوق فمعناه أنه حددنا أولية 

كم مضى على اهللا عز وجل من ماليني ماليني ال يعد وال حيصى من سنني وهو غري متصف فعال بصفة 

  ؟.وهذا الذي أنتم تفهموه . اخلالقية 

  . هذا ما يرده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف فهمنا حنن : وفيق 

الشيخ رمحه اهللا ـ كيف يعين الذي يفهم من كالم ابن تيمية ؟  امسح يل بدك تتعلم الصرب ـ يضحك :الشيخ 

   ...يعين معليش أقرأ لك هذه العبارة املومهة : وفيق .  

بس فهمت علي أنا الذي أقوله أنك تقول هذا الذي فهمناه من ابن تيمية ، ابن تيمية , معليش  :الشيخ 

ما من خملوق إال وقبله خملوق ، , خملوق إال وقبله خملوق أنه ما من : يقول ـ هذه باقية أنا يف ذهين من قدمي ـ 

  .  معناه حتددت أزلية اهللا عز وجل , وهكذا إىل ما ال بداية ؛ وأننا إذا قلنا هنا البداية 

  . نعم : وفيق 

  ؟  .شلون تقولوا  :الشيخ 

  . هذا الذي يقوله شيخ اإلسالم : وفيق 

  .  ؟ فإذا شلون تفسر أنت كالمه , طيب  :الشيخ 

بأن ابن تيمية حينما يقصد معىن بداية ألوله هي صفات اهللا سبحانه : أفسر كالمه أنا ذا القول : وفيق 

  .وتعاىل املشيئة واإلرادة 

  . املنبثقة منها املخلوقات : احلليب 

  . يا أخي بينما تبحث يف املخلوق وإذا بك تعود إىل صفة اخلالق , ال ، ال  :الشيخ 

  . نده ربط شيخ اإلسالم ابن تيمية يف هاتني القضيتني يف كثري من املواضع شيخنا هو ع: احلليب 

فمعناه حينئذ أنه يعين ليس هناك زمن يعين مضى ولو حلظات اهللا عز وجل مل , معليش فيه ربط  :الشيخ 



  . خيلق شيئا ؟ 

سالم عنده أن لكن شيخ اإل, معليش شيخنا هذا الكالم فلنفرض أنه صحيح بل هو صحيح : احلليب 

الفاعل الذي يصدر عنه املفعول ال يقتضي مساواته بالفاعل ، بل كل مفعول متأخر عن الفاعل ، فهذا 

  .  ينقض قضية أنه سيأيت بأثره 

يقول يف شرح حديث عمران  ...هذه اليت حنن , يا شيخ علي لو تسمح يل أقرأ العبارة على الشيخ : وفيق 

, ولية ، ليس األزل شيئا حمدودا فقولنا مل يزل قادرا مبنزلة قولنا هو قادر دائما فاألثر معناه عدم األ ..." : 

  . "وكونه قادرا وصف دائم ال ابتداء له فكذلك إذا قيل 

  .  هنا يتكلم عن الصفة القائمة يف ذاته  :الشيخ 

ما شاء يقتضي دوام   مل يزل متكلما إذا شاء ومل يزل يفعل: فكذلك إذا قيل " : يف ذات اهللا ، نعم : وفيق 

وإذا ظن الظان أن هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره ، , كونه متكلما وفاعال مبشيئته وقدرته 

فليس معه شيء قدمي بقدمه ، وإذا قيل , وكل ما سواه خملوق مسبوق بالعدم , فإنه إذا كان خالق كل شيء 

ننفي , خملوق كما ال يزال يف األبد خيلق خملوقا بعد خملوق مل يزل خيلق كان معناه مل يزل خيلق خملوقا بعد : 

وليس يف ذلك إال وصفه بدوام الفعل ال بأن معه مفعوال , ما ننفيه من احلوادث واحلركات شيئا بعد شيء 

  . "من املفعوالت بعينه 

  .  طيب شلون فيها هذه ، شو تفهم من هذا ؟  :الشيخ 

صل الصفة املتعلقة باهللا سبحانه وتعاىل املشيئة واإلرادة وصفة اخللق حنن نفهم من هذا شيخنا أن أ: وفيق 

   ...أيضا وصفة البارئ اخلالق إىل آخره يعين صفة أزلية مع اهللا سبحانه وتعاىل استحقها 

  .  ما يف خالف وال هذا موضع حبثنا  :الشيخ 

مل يكن استحقاق اهللا , يستحقها  استحقها سبحان وتعاىل ألنه, نعم رمبا إذا أكملت يأيت املوضع : وفيق 

  . سبحانه وتعاىل هلا عندما باشر اخللق صار خالقا ، هذا ما أفهمه من هذا الكالم 

  . وليس من الضروري أن يكون بالفعل , هو قادر متمكن : كويس ، هذا يقابله من علماء الكالم   :الشيخ 

  . بالقوة ، بالقوة : احلليب 

ذا شرح هلذه الكلمة اليت يقوهلا علماء التوحيد ؛ لكن أين نقطة اإلشكال ؟ ه, بالقوة ، أحسنت  :الشيخ 

يعين , يعين هذا الكالم املتعلق بذات اهللا وبصفته صفة اخللقية والكالمية وحنو ذلك ، ما فيه أي إشكال 

  هذا الكالم نفسه صاحبكم ما خيالفكم فيه ، صحيح أم ال ؟ 

  .نعم : وفيق 

فة من صفات اهللا األزلية اليت ال أول هلا بإمجاع املسلمني ، طيب هذا ليس ألن البحث يف ص :الشيخ 



  .  موضع خالف ، ليش حنن نقول إن هذا ليس موضع خالف ؟ 

لكن هو خيالفنا إذا قلنا أن مقصود ابن تيمية بالقدم النوعي تعلق اخللق باملشيئة واإلرادة ، إذا قلنا : وفيق 

  . ود ابن تيمية هذا الكالم هو يقول ليس هذا مقص

  .؟ .كفرنا شيء , يا أخي اآلن حنن كفرنا بكلمة القدم النوعي  :الشيخ 

  . ال : وفيق 

حنن نريد أن نرى ما هو املأخذ بلغتنا حنن ولغته هو ، ما هو املأخذ على ابن تيمية ؟ يف إشكال يف  :الشيخ 

  .  هذا الطرح يف هذا الكالم 

  . ما يف إشكال : وفيق 

  .  شو إشكاله هو إذا ؟ بلغتنا حنن وبتفامهنا مع بعضنا البعض ,  طيب :الشيخ 

   ...هو يقول أن ابن تيمية يثبت قدميا مع اهللا ، هو املادة أو النوع الذي خلقه : وفيق 

  .  قدميا مع اهللا له أول ؟ مسبوق بالعدم أم ال ؟  :الشيخ 

  . يقول أزيل , ال ما يقول هذا : وفيق 

  . مية يقول ذا طيب ابن تي :الشيخ 

  . مسبوق بعدم : احلليب 

  . ولذلك فليس له مأخذ على ابن تيمية , ابن تيمية يقول ذا  :الشيخ 

هي قضية تصور كل خملوق مسبوق مبخلوق قبله إىل ما ال أول له ، هو هذا تصوره أصعب شيء : احلليب 

  . وهي ال تتصور 

  ! ؟.ليش أنا عم أقول لك فلسفة هذه :الشيخ 

  .  هي هذه الوحيدة اليت ال تتصور , نعم : ليب احل

  . جاء مبا حتار به العقول : كما قلت يا شيخنا : وفيق 

؟ بدنا وظيفتنا اآلن أنه خنلص ابن تيمية من تكفري هؤالء ، .فنحن شو بدنا يا أخي , هذا هو  :الشيخ 

ا هو احلق ؟ هو قوله يف أكثر من كتاب وال بالتعصب له ألننا لسنا تيميني ، م, مباذا ؟ باحلق وليس بالباطل 

  .أنه ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم ؛ لكن اهللا عز وجل ليس كذلك : وهنا يرتشح منه أيضا 

  .ألنه اخلالق : وفيق 

فإذا ليس له مأخذ على كالم ابن تيمية سوى ما ال يفهم من كالمه أو ال يعقل كما قلنا ، وهي  :الشيخ 

أشغل العامل كله ابن تيمية من زمانه إىل اليوم ما بني مكفر له وما بني قائل ليته مل يقل  الفلسفة اليت يعين

  .  ؟ هنا شو يقول أن اخلالق باملشيئة وأيش ؟ .هذه الكلمة ؛ شايف 



  . "يقتضي دوام كونه متكلما وفاعال مبشيئته وقدرته " : نعم : وفيق 

  ؟ .صح , إذا هو يتكلم مىت شاء  :الشيخ 

  .طبعا :  احلليب

  . نعم كيفما شاء : وفيق 

فهو يتكلم مىت شاء وخيلق مىت , ال ، مش حبثنا اآلن كيفما شاء ؛ ألنه مش بالكيفية بل بالزمن  :الشيخ 

, ابن تيمية ما يهضم أبدا أن يقال بأول خملوق , شاء ، ابن تيمية مش هاضم الكالم هذا ؟ هذه مشكلة 

  . تعطل صفة اخلالقية من صفات اهللا عزوجل , اهللا  ألنه بس تقول أول خملوق فأنت تعطل

  . يعين رأي ابن تيمية أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يزل معطال عن صفة اخلالقية حىت خلق ؟  :السائل 

  . أي نعم  :الشيخ 

  . هذا ينفيه شيخ اإلسالم  :السائل 

  . ينكره إنكار كبري جدا : احلليب 

  . ينكره أنا عارف  :الشيخ 

  .لذلك يثبت العكس  :ل السائ

ما من خملوق إال وقبله خملوق وهكذا إىل ما ال : ال امسح يل ينكره ألنه يقول بالزمه ، يعين يقول : اشيخ 

, يعين هو يتصور مل يزل خالقا أنه دائما كل حلظة كل حلظة ليس خالقا , ملاذا ؟ ألنه مل يزل خالقا , أول 

وكذلك , بينما حنن نفهم يتكلم مىت شاء , هو كل حلظة متكلما كما أنه يتصور أنه مل يزل متكلما أنه 

  . خيلق مىت شاء 

  . شيخنا لو أردنا دقة البحث إىل وجهة أخرى : احلليب 

  . هات نشوف  :الشيخ 

إن اهللا سبحانه وتعاىل مل يزل : لو مسحت ، رأي ابن تيمية رمحه اهللا ينقل عن املتكلمني قوهلم : سائل آخر 

لق حىت خلق ، فقابلهم ذا املقابل الفالسفة الذين قالوا بقدم العامل ، فقالوا مل يزل اهللا معطال عن اخل

وهو القدم العيين بالدهر ، , سبحانه وتعاىل معطال ، فيستحيل أن يكون معطال مث خيلق ، فقالوا بقدم اخللق 

أن اهللا سبحانه وتعاىل مل , ويرده  هو ينقل رأي املتكلمني ورأي الفالسفة الدهريني ، فهو ينقل عن املتكلمني

هذا ينكره ابن تيمية إنكارا تاما ؛ يف شرح حديث النزول ويف شرح , يزل معطال عن اخللق حىت خلق 

  . حديث عمران بن حصني 

  . معليش شو العكس ؟ هذا ينكره فما الذي يقره ؟  :الشيخ 

  .وإمنا هو خالق التصافه بصفة اخلالق , يقول أن اهللا سبحانه وتعاىل خالق ليس ألنه خلق  :السائل 



   ...صحيح  :الشيخ 

  . ولقدرته على اخللق : احلليب 

  . ولقدرته على اخللق  :السائل 

  . يعين هو ما اكتسب صفة اخلالقية ملا خلق  :الشيخ 

  . هو التصافه ا أزال وقدرته عليها واستحقاقه هلا  :السائل 

ا علماء الكالم أنه هو خالق بالقدرة شو معناها ؟ يعين بالقوة ، يعين ملا حنن ذكرنا آنف, هو هذا  :الشيخ 

وإمنا يضيف إىل أنه ما من , معناه أنه كان خالقا قبل أن خيلق ؛ لكن ابن تيمية ال يكتفي ذا املقدار 

د قوله وليس مبجر , خملوق إال وقبله خملوق إىل ما ال أول له ؛ فهو رده على الفالسفة يأيت من هذا التفصيل 

   ...يعين كلمة مث خلق مشكلة عنده ، مث اليت تفيد الرتاخي الزمين , أنه كان اهللا خالقا بالقوة مث خلق 

  . هذا مشكل عنده ، يعين أنت اآلن خلينا نكون صرحيني ملا تأيت حتكي كالم ابن تيمية هاضم ماذا يقول ؟ 

  .  نعم  :السائل 

ما من خملوق إال وقبله خملوق ، ما من خملوق إال وقبله خملوق وكل " طيب هل يعين ما نقلناه آنفا  :الشيخ 

  . أليس يعين هذا ؟  "خملوق مسبوق بالعدم 

   ...هو هذا الكالم  :السائل 

  . عفوا سني جيم ، يعين هذا أو ال ؟  :الشيخ 

  . أنا يف رأيي أنه ال يعين ذلك  :السائل 

  . إذا ماذا يعين ؟  :الشيخ 

   ...الم جاء به شيخ اإلسالم من باب هذا الك :السائل 

  ؟.عفوا خري الكالم ما قل ودل ، ال يعين هذا ، ماذا يعين  :الشيخ 

  . أن هذا جائز عقال عنده  :السائل 

  .  ؟ حنن نتكلم عن اجلائز عقال أو عن الواقع فعال ؟ . إيش هو اجلائز عقال  :الشيخ 

  . عن مصاحله : وفيق 

  . قع أو يتكلم عن اجلائز العقلي ؟ هو يتكلم عن الوا :الشيخ 

  . يف كالمه أن ذلك جائز عقال وليس واقعا  :السائل 

  . هذا جائز عقال غري واقع ؟ " ما من خملوق إال وقبله خملوق : : يعين قوله  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  ؟ . ال ، غلطان أنت ؛ هذه عقيدة ابن تيمية وإال شو الفرق بينه وبني اآلخرين :الشيخ 



والثالث قول من  : "هو يف هنا كلمة هنا من كالم شيخ اإلسالم تؤيد كالم أخونا سليم ؛ يقول : احلليب 

   ...يقول يف بإمكان وجود 

  .خلينا نسمع من األخ الصبور هنا ؟ , حلظة شوية  :الشيخ 

متعلق بصفة قدرة اهللا ملاذا ال يكون قصد شيخ اإلسالم بالقدم النوعي أنه يعين بذلك أن العامل  :السائل 

  . ...يعين أن اهللا مل يطرأ عليه طروءا أن خيلق العامل ، بل ذلك أزيل مع أزلية , ومشيئته اليت ال أول هلا 

  . اسم اإلشارة يعود إىل من ؟ , ذلك ما هو  :الشيخ 

  . يعين نوع العامل , يعود على القدم النوعي  :السائل 

  .ذلك أي نوع العامل  :الشيخ 

  . متعلق مبشيئة اهللا وقدرته  :ئل السا

  . ؟ مفرداته .طيب ماذا يقابل نوع العامل ، ماذا يقابله  :الشيخ 

  . نوع العامل ؟  :السائل 

  .  نعم ، قدم النوع يقابله ماذا ؟  :الشيخ 

  . قدم العامل : وفيق 

لكن شيخ اإلسالم يفرق , ردات يعين تفسري النوع املف, عفوا أنا فاهم يعين النوع انعكاس املفردات  :السائل 

  . فيجعل املفردات خملوقة وجيعل النوع قدمي , على ضوء كالمه بني املفردات وبني النوع 

  .شو معىن قدمي ال أول له ؟  :الشيخ 

  . نعم , التصاله مبشيئة اهللا  :السائل 

  . أنا ال أسألك عن التعليل ، ال أول له ؟  :الشيخ 

   ...ما قلنا كلمة قدمي نقصد ا  بال شك ، على كل :السائل 

  . وغري مسبوق بالعدم ؟  :الشيخ 

  . طبعا : احلليب 

  . وقف محار الشيخ عند العقبة  :الشيخ 

  . صرب محار الشيخ, ال  :السائل 

  .؟ ألنه صبور ، يضحك الشيخ رمحه اهللا .ما هو احلمار إليش  :الشيخ 

  . نعم أستاذنا  :السائل 

  . عدم ؟ مل يسبق بال :الشيخ 

  . مل يسبق بالعدم لتعلقه مبشيئة اهللا  :السائل 



  . مادام أنه خملوق , يا أخي ما يف فرق بني هذا وهذا بالنسبة للفرد وبالنسبة للعني  :الشيخ 

  . هذا يناقش يف ذلك شيخ اإلسالم وليس حنن  :السائل 

  . وحنن عم نناقش شويخ اإلسالم اآلن ؛ ألنه هو يتبىن رأيه  :الشيخ 

   ...بالنسبة يل , هو يذكر ثالثة أقوال ، أنا أدافع عن رأيي  :السائل 

  ...شويخ حىت ما يشوف حاله , ألنك أنت تتبىن رأيه , ولذلك أقول لك شويخ اإلسالم  :الشيخ 

يعين , ألم حيكوا كلمات وجتعلين أضطرب , يا أستاذ الشيخ وفيق والشيخ علي خليهم يسكتوا  :السائل 

   ...وهم أنا أحكي 

  . كويس تفضل   :الشيخ 

شيخ اإلسالم يذكر حول قدم العامل أو قدم املخلوقات بشكل عام اليت منها العامل ، ثالثة أقوال  :السائل 

  . عند العلماء 

  . ما هي ؟  :الشيخ 

كن أن ومي, يذكر أن بعضهم يتبىن أن هلا بداية وليس هلا اية , يقول من امللة اإلسالمية وغريهم  :السائل 

ويذكر هذا عن مجهور فقهاء املسلمني ؛ ويذكر عن بعض منهم أنه ليس هلا بداية , يكون ليس هلا اية 

  . وليس هلا اية

  . وهذا رأي ابن تيمية ؟  :الشيخ 

هلا اية وهلا بداية يعين أنه يذكر , ويضعف قول العالق واجلهمية بأنه ليس هلا بداية وهلا اية  :السائل 

  .ليس متفردا فيها وإمنا هي مسألة مطروحة  مسألة

  . معليش التفصيل ما يهمنا اآلن ؛ شو رأي ابن تيمية ؟  :الشيخ 

  . أنه ليس هلا بداية وليس هلا اية  :السائل 

  . ومل تسبق بالعدم ؟ , طيب  :الشيخ 

  . نوع املتعلقة مبشيئة اهللا ومل تسبق بالعدم من جهة ال, سبقت بالعدم من جهة األفراد على ما أفهم  :السائل 

  . هنا بدنا نعرف شو الفرق بني األفراد وبني النوع ؟  :الشيخ 

   ...شيخ اإلسالم يقول إن النوع ما تعلق  :السائل 

  . ال تذكر يل شيخ اإلسالم ألنه اآلن حنكي مع شويخ اإلسالم  :الشيخ 

وهذه من املسائل اليت لو ال بدع , هللا خملوق بأنه كل ما سوى ا: واهللا سيدي شويخ اإلسالم يقول  :السائل 

  . الفالسفة ما تطرق إليها 

  . هذا هو  :الشيخ 



كان بإمكانه يسد املسألة ذه اجلملة ولكنه جملدات تكلم , يفصل ويناقشهم  ...هذا الشك فيه  :السائل 

  .  

  . ...: احلليب 

من خملوق إال وقبله خملوق ، وهكذا إىل ما ال  ما" : لكن هو أليس يقول يف بعض عباراته الصرحية  :الشيخ 

  . ؟ . "أول له 

  . ما وقفت عليه , واهللا ما وقفت يا أستاذي  :السائل 

  .  ؟ .؟ أنتم ما وقفتم عليه أو ما وقفتم .ال ، كيف  :الشيخ 

  . أنا وقفت عليه هذا الكالم : وفيق 

  .  ؟ .أين هو  :السائل 

  . ني يف شرح حديث عمران بن حص: وفيق 

  . ...اشرحه  :السائل 

  ؟.أقرأ العبارة لشيخ اإلسالم : احلليب 

  .تفضل  :الشيخ 

وهذه مسألة " : لعلها توضح أيش الكالم الذي أخونا مراد يريد قوله ، يقول الشيخ رمحه اهللا : احلليب 

ما ذكروه ليس حدوث العامل وقدمه ال يقدر أحد من بين آدم يقيم دليال على قدم األفالك أصال ، ومجيع 

فيه ما يدل على قدم شيء بعلمه من العامل أصال ، إمنا غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل ـ على قدم نوع 

الفعل أي فعل اهللا ، يعين ليس الفعل الذي هو املفعول ـ وإمنا غايتهم أن يدلوا على قدم نوع الفعل وأن 

  . " ...و ذلك مما الفاعل مل يزل فاعال وأن احلوادث ال أول هلا ، وحن

  . ؟ هذا الذي نقوله لكم . "احلوادث ال أول هلا " وش معىن  :الشيخ 

  . لتعلقها بنوع الفعل : احلليب 

ما من خملوق إال وقبله خملوق ، ما من خملوق إال وقبله , ما من خملوق إال وقبله خملوق , ال أول هلا  :الشيخ 

  .  وكل خملوق مسبوق بالعدم , خملوق 

  . حوادث ال أول هلا يف صفات اهللا  ...:  وفيق

   ...هو حيكي عن , ال : احلليب 

  . االلتباس بني ربط الصفة باملوصوف , هنا املشكلة  :الشيخ 

  . حنن رأينا هذا كثريا يف كالم شيخ اإلسالم يربط بينهما ، يفرق بني الفعل والفاعل واملفعول : احلليب 

لكن هذا ليس معناه أنه فيه خملوق مل يسبق , لع بالقضية بعدين حلول وإال يط, هذا صح وحقيقة  :الشيخ 



  . بالعدم 

  . طيب نكمل شيخنا ؟ : احلليب 

  . تفضل  :الشيخ 

وأن احلوادث ال أول هلا ، وحنو ذلك مما ال يدل على قدم شيء بعينه من العامل ، وهذا ال " : يقول : احلليب 

ها ؛ وأما النصوص املتواترة عن األنبياء بأن اهللا خلق السموات خيالف شيئا من نصوص األنبياء بل يوافق

   "وأن اهللا خالق كل شيء ، فكل ما سواه خملوق كائن بعد أن مل يكن , واألرض وما بينهما يف ستة أيام 

  .هاه  :الشيخ 

وهذه  فال ميكن أحد أن يذكر دليال عقليا يناقض هذا ، وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع ؛" : احلليب 

مسألة حدوث العامل أعظم عود الفالسفة فيها اليت عجز املتكلمون عن حلها ، ليس فيها ما يدل على قدم 

شيء من العامل أصال ؛ وهلذا كان ما أقامه الناس من األدلة أن كل مفعول فهو حمدث كائن بعد أن مل يكن 

قض ذلك أصل اجلهمية واملعتزلة حيث وإمنا ينا, وكل ما سوى اهللا مفعول فيكون حمدثا ال يناقض ذلك , 

وال يفعل شيئا ؛ بل كان الكالم والفعل عليه ممتنعا ال مقدورا له يف , قالوا إن اهللا كان وال يتكلم بشيء 

  .  " ...األزل ، ال مقدورا له يف األزل 

  . لكن ، حنن نقول مقدور  :الشيخ 

  . آه ، قوهلم مبعىن أنه يثبته : احلليب 

اآلن فهمت أنت أنه يصرح انه كل خملوق مسبوق بالعدم , يا أخي شو بدنا باجلهمية حنن  معليش :الشيخ 

  . ؟ 

  . شيخ نعم :السائل 

  .  بعدين هذا الكالم يلتقي مع فهمكم أنه هو يقول إن العرش أول خملوق ؟ , طيب  :الشيخ 

  . ال ، ال ، يعين حتتاج إىل مجع : وفيق 

  . ارة أعد العبارة ، أعد العب :الشيخ 

وإمنا غايتهم أن يدلوا , ومجيع ما ذكروه ليس فيه ما يدل على قدم شيء بعينه من العامل أصال " : احلليب 

على قدم نوع الفعل وأن الفاعل مل يزل فاعال وأن احلوادث ال أول هلا ، وحنو ذلك مما ال يدل على قدم 

  . "ء بل يوافقها شيء بعينه من العامل ، وهذا ال خيالف شيئا من نصوص األنبيا

  .طيب  :الشيخ 

  . احلوادث ال أول هلا إذا هذا ليس متعلقا باهللا إمنا املخلوق : وفيق 

  .  املخلوقات  :الشيخ 



  . حىت يكون أن اهللا سبحانه وتعاىل خالق على الدوام , خملوقات ال أول هلا : وفيق 

  . أي نعم  :الشيخ 

  ...بس العجيب أنه : وفيق 

   ...وا بالكم مع خصمكم وقولوا له أنتم رحي :الشيخ 

  . رجل مضل ال يريد احلق  :السائل 

لكن حىت ما يكون له حجة أن ابن تيمية يقول بأن كل خملوق مسبوق بالعدم ، شو لك , مفهوم  :الشيخ 

ورمبا حنن نشاركك أنه ال نفهمه ؛ لكن هذا ال يستلزم , عليه مأخذ ؟ يتكلم بكالم أنت ما تفهمه عليه 

لكن هو يتصور املخلوقات إىل ما ال أول هلا , ه مع التصريح بأنه ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم تكفري 

  .، هذا التصور حنن عاجزين عنه 

هل قول شيخ اإلسالم حبوادث ال أول هلا يعين أا قدمية مع  ...شيخنا ملا قلت أنا قبل قليل إنه : احلليب 

  ؟ .اهللا ، هذا سؤايل 

  . "ما من خملوق إال ومسبوق بالعدم " : ، مادام يقول لك يف بعض كتبه  ال :الشيخ 

  . ال شيخنا حىت من هذه العبارة نفسها : احلليب 

  . ال ، هذه العبارة مومهة  :الشيخ 

حنكي حنن عن املاضي ، طيب حنكي عن , لكن طيب نعكس األمر هذا يف املاضي , مومهة : احلليب 

  . أهل اجلنة وعذاب أهل النار مستمرا إىل ما ال اية وهو خملوقاملستقبل اآلن أليس نعيم 

  . مستمر أي نعم :الشيخ 

وكالمها ال يكونان , طيب الذي جيعل هذا على الدوام يف املستقبل أال جيعله على الدوام يف املاضي : احلليب 

  . إال خملوقني 

  .لقلمشيء بس هنا حنن مستندنا الشرع ، أول ما خلق اهللا ا :الشيخ 

  .اهللا حيسن خامتتك , أنا أستأذن شيخنا  :السائل 

  . وهو العصمة كما تعلمون , هنا نقطع اجلدل باالستناد إىل النص . آمني مجيعا  :الشيخ 

  . أما عقال ؟  :السائل 

   ...عقال مثل ما  :الشيخ 

كذلك مل يفرقوا بني كونه و " : يقول , على قول اإلخوة أنه ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم  :السائل 

فعل معني قدميا وبني كون نوع الفعل املعني قدميا كالفلك حمدث خملوق مسبوق بالعدم وكذلك كل ما سواه 

" .  



  . هذا هو  :الشيخ 

  .  يعين ما من خملوق إال هو مسبوق بالعدم  :السائل 

  . يا سيدي هذا كبري عن شيخ اإلسالم كثري جدا : وفيق 

  .  الكتاب ؟  هذا شو :الشيخ 

  . شرح حديث عمران : وفيق 

أظن هناك يصرح ما من خملوق , له حبث مفصل جدا يف شرح منهاج السنة ، له حبث مطول جدا  :الشيخ 

أنه ما من خملوق , أنه مردودة بصريح كالم ابن تيمية , إال وهو مسبوق بالعدم ؛ فإذا يعين شبهة هذا الرجل 

ال يقال إنه يقول بأزلية املخلوقات كأزلية اهللا عز وجل ، هذا افرتاء عليه ؛ إال وهو مسبوق بالعدم ؛ فإذا 

لكن احلقيقة هو يقول شيء حنن نقول مع بعضنا البعض متأثرا باملنطق وبالعقل ، لكن هذا العقل خمالف 

أمام هذا  للنقل ، وخمالف ملا نقله هو عن علماء املسلمني يف تعيني أول خلق ؛ حنن ما نقول هذا الكالم كله

لكن نقول أن ابن تيمية ال جيوز ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويستحضر نصب , الرجل حىت ما نسلحه 

ما من خملوق إال وهو مسبوق " : وهو يسمعه يقول  )من كفر مسلما فقد كفر ( : عينيه قوله عليه السالم 

مادام أنه يصرح ذا , ا أزلية كاهللا عز وجل فإذا هو ال جيوز أن يقال بأنه يقول عن املخلوقات أ "بالعدم 

واهللا ما من خملوق إال وقبله خملوق ، عقلته أو ما عقلته ، ما يهمك قف مع : الكالم العريب املبني ؛ أما 

  .  النص مع الشرع وانتهى األمر 

  . ميكن يستدلون بقوله حوادث ال بداية ألوهلا أو ال أول لبدايتها ؟ : وفيق 

  .  ين ال يعلم أول خملوق ، لكن هو إيش خيلص حاله يع :الشيخ 

  . من أين كالم شيخ اإلسالم هذا ؟ , طيب من أين هذا : وفيق 

ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم : مش مهم هذا من أين ، املهم أنه هل هذا مكفر وهو يقول  :الشيخ 

  ؟ .

  . اخلصم واحلكم فيك اخلصام وأنت : رغم أنه صح فيه بيت الشاعر  :السائل 

فكان اخلصم واحلكم حينما ساق األخ يل النصوص الكثرية يف أن كل ما سوى اهللا خملوق رأيته تأثر تأثرا 

واهللا لو أعلم : حنن جئنا ألن الشيخ السقاف يكفر ابن تيمية قال : شديدا حىت حينما قال والشيخ علي 

  .  أا يف تكفريه ما جئت 

؟ .مسلم أو كافر شيخ اإلسالم : ا فتوى من فضيلة الدكتور علي الفقري حنكيها قلت له حنن بدن ...: وفيق 

  . أنا سأنقل عنك أنت متوقف : وقلت 

  .  ما أعطاك جواب ؟  :الشيخ 



  . ما أعطى ، قلت له اآلن سأنقل عنك أنك متوقف : وفيق 

  .  الليلة هل سيحضر ؟  :الشيخ 

  .نعم : وفيق 

  .  ذه امسكوه من الناحية ه :الشيخ 

  . فال حيكم اجللسة إال إذا اعرتف بإسالمه : وفيق 

  . وأنا أعتقد ما تأخذوا معكم كتب ، ليش اجللسة السابقة ما كان عندكم كتب ؟  :الشيخ 

  . معنا : احلليب 

  ؟  .أمل تقرؤوا النصوص  :الشيخ 

  . أنت إيش قلت اآلن ؟ : احلليب 

  .  ما تستحضروا معكم كتب ؟  :الشيخ 

  . ال نأخذ معنا الكتب ؟  :وفيق 

  . نعم ، ال تأخذوا الكتب معكم ، اجللسة السابقة أمل تكن معكم الكتب ؟  :الشيخ 

  . نعم كانت : احلليب 

ما من خملوق إال وهو " : طيب فأنت تقول له أنه حنن عرضنا عليك نصوص ابن تيمية ومنها  :الشيخ 

؟ اآلن حنن .هل هو مسلم أم كافر , ريح للسؤال هنا وأنت توقفت عن إعطاء اجلواب الص "مسبوق بالعدم 

  . جئنا لنسمع اجلواب من حضرتك 

لكن واهللا العظيم أنه حيتاج حينما يقرأ يف , السقاف حيضر معه كتب ويقرأ ويكتب من النصوص  :السائل 

  . نص أن يكون معك الكتاب املقابل حىت متسك عليه دجله 

  ! ؟.هلذه الدرجة , اهللا أكرب  :الشيخ 

  .  يعين رجل كانه يعين نسأل اهللا العافية  :السائل 

  شيخنا أقدر أطلب كتاب مراتب اإلمجاع من عندكم ؟ : وفيق 

ابن حزم ينقل إمجاع األمة وإمجاع الصحابة إن صح الكالم على تكفري من مل يعرتف بأن اهللا سبحانه وتعاىل 

  .تيمية بل هذا فيه نزاع كبري خالق كل شيء ، يف كالم السقاف قال قلت يعين عن ابن 

اتفقوا أن اهللا عز وجل وحده ال شريك له خمالف كل شيء غريه وأنه تعاىل مل يزل وحده " : كالم ابن حزم 

وال شيء غريه معه ، مث خلق األشياء كلها كما شاء ، وأن النفس خملوقة والعرش خملوق ، والعامل كله خملوق 

وأن حممدا ابن , ري منهم من مسى اهللا تعاىل يف القرآن ومنهم من مل يسم لنا وأن النبوة حق وأنه كان أنبياء كث

عبد اهللا القرشي اهلامشي املبعوث مبكة املهاجر إىل املدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل مجيع 



سائل هو مما يشري إىل أن ما يف هذا الباب من امل " ...ودين اإلسالم هو , اإلنس واجلن إىل يوم القيمة 

وقد ختم : حممد زاهد الكوثري ؛ وبعدين هنا  )م(ثبت من الدين بالضرورة فال يكون حمال للنزاع أصال 

اتفقوا أن اهللا وحده ال شريك له ، " : فقال , الكتاب بباب من اإلمجاع يف االعتقادات وكفر من خالفه 

وأن , مث خلق األشياء كلها حني شاء , وأنه تعاىل مل يزل وحده وال شيء غريه , خالق كل شيء غريه 

ابن تيمية ؛ أما اتفاق السلف وأهل السنة : ، قلت  "النفس خملوقة والعرش خملوق والعامل كله خملوق 

واجلماعة على أن اهللا وحده خالق كل شيء فهذا حق ؛ ولكنهم مل يتفقوا على كفر من خالف يف ذلك أو 

ون أن أفعال احليوان مل خيلقها اهللا ، أكثر من أن ميكن ذكرهم من من خالف ذلك ؛ فإن القدرية الذين يقول

كثري من الشيعة بل , واملعتزلة كلهم قدرية و, حني ظهرت القدرية يف أواخر عصر الصحابة إىل هذا التاريخ 

م عامة الشيعة املتأخرين ، وكثريا من املرجئة واخلوارج وطوائف من أهل احلديث والفقه نسبوا إىل ذلك منه

بل هو نفسه قد ذكر يف أول كتابه أنه ال , ومل جيمعوا على تكفري هؤالء , طوائف من رجال الصحيحني 

أم إذا جحدوا العلم كفروا ، وإذا مل " واملنصوص عن مالك والشافعي وأمحد يف القدرية , يكفر هؤالء 

  . نكمل شيخنا ؟  "جيحدوه مل يكفروا 

  .  نشوف شو عالقة الكالم  :الشيخ 

   ...أيضا فقد ذكر يف كتابه تلميذه : وفيق 

  . هذا قرأه عليكم الرجل ؟  :الشيخ 

  . ال ، ال  :السائل 

  . إذا شو قرأ ؟  :الشيخ 

  ...: احلليب 

كان جبانبه رجل يلبس باحلق عليه ، يضع خط على هذا وبعد عشرة أسطر يضع خط ويضع خط   :السائل 

  . وينسج الكالم مع بعض, 

  .  يف شيء هنا ينفعكم عليه ؟ , األلباين رمحه اهللا  يضحك :الشيخ 

  . ألنه أشياء مثل القدرية وكذا أنه األمة خمتلفة يف تكفريهم , واهللا الظاهر أنه يف : وفيق 

  .  ال ، فيما يتعلق يف البحث بينكم وبني الرجل  :الشيخ 

  ؟ .يعين هذه املسألة : وفيق 

ونصره على ذلك , وابن تيمية ألزمه بأنه يقول بعكس هذا اإلمجاع ,  نقل أن ابن حزم نقل اإلمجاع :السائل 

 .  

وأيضا فقد ذكر يف كتابه يف امللل والنحل أما الصحابة وأئمة الفتيا ال " يا سالم هذا النص ما أمجله : احلليب 



  . "يكفرون من أخطأ يف مسألة يف االعتقاد وال يف الفروع 

  . أينعم  :الشيخ 

  . يخنا ويضحك الشيخ علي احلليب نفع اهللا به آه ، ش: احلليب 

  . آه ، حنن نعرف هذا أن التفريق بني األصول والفروع ما له أصل  :الشيخ 

ومعلوم أن مثل هذا النقل لإلمجاع مل ينقله , وإن كان أراد بقوله أن املسلمون على هذا فهذا أبلغ " : احلليب 

القرآن أخرب بأن اهللا خالق كل شيء وأن هذا من أظهر األمور لكن ملا علم أن , عن معرفته بأقوال األئمة 

فصارت حكايته هلذا , مث اعتقد أن من خالف اإلمجاع كفر بإمجاع , عند األمة حكى اإلمجاع على هذا 

وأعجب من ذلك حكايته اإلمجاع على  , اإلمجاع مبنية على هاتني املقدمتني اللتني ثبت النزاع يف كل منهما 

ومعلوم أن هذه , أنه سبحانه مل يزل وحده وال شيء غريه معه ، مث خلق األشياء كما شاء  كفر من نازع

بل الذي يف الصحيح عنه , العبارة ليست يف كتاب اهللا وال تنسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

عرشه على  كان اهللا وال شيء قبله وكان( : حديث عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ثم خلق السموات واألرض ( : ويف لفظ  )وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات واألرض , الماء 

وال ( : وروي  )كان اهللا وال شيء قبله ( : وروي هذا احلديث يف صحيح البخاري بثالثة ألفاظ ، روي  )

ى اهللا عليه وسلم إمنا قال ومعلوم أن النيب صل, والقصة واحدة  )وال شيء معه ( : وروي  )شيء غيره 

  . "واحدا من هذه األلفاظ 

  . وروي كالمه غري مسلم  :الشيخ 

؛ بس وقفت )معه ( : ابن حجر يقول وعند غري البخاري , نعم بلفظ معه ما هو يف البخاري : احلليب 

  . عليها شيخنا يف شيء من كتب املصطلح ؟ 

  . اوية ومل أعد أذكر اآلن واهللا أنا تكلمت يف ختريج العقيدة الطح :الشيخ 

  . ذاكر أنه ما وقفت عليه يف شيء من الكتب : احلليب 

أنه وال شيء معه ( : نعم ، هذا أشوفه من املشاكل أنه هو اآلن ينكر هذه الرواية من حيث املعىن  :الشيخ 

وادث ال أول ال ، يف منطق احلوادث ، يف منطق ح, نعم ؛ أما ال شيء معه , وال شيء قبله : يقول لك  )

  . هلا ، ما يلتئم مع رواية ال شيء عنده ، تابع 

إمنا قال واحدا من هذه األلفاظ واآلخران رويا باملعىن ؛ وحينئذ فالذي يناسب لفظ ما ثبت عنه " : احلليب 

  . " ...يف احلديث اآلخر الصحيح أنه كان 

  . قبله  :الشيخ 



أنت األول فليس ( : لصحيح أنه كان يقول يف دعائه ما ثبت عنه يف احلديث اآلخر ا" قبله : احلليب 

قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 

وقد  )كان اهللا وال شيء قبله ( : يناسب قوله  )أنت األول فليس قبلك شيء ( : فقوله يف هذا  )شيء 

غري هذا املوضع ، واملقصود هنا الكالم على ما يظنه بعض الناس بسط الكالم على هذا احلديث وغريه يف 

من اإلمجاعات ؛ فهذا اللفظ ليس يف كتاب اهللا ، وهذا احلديث لو كان نصا فيما ذكر فليس هو متواترا ، 

فكيف ومقصود احلديث غري ما ذكر وال نعرف هذه , فكم من حديث صحيح ومعناه فيه نزاع كثري 

ويدعى اإلمجاع على كفر من , فكيف يدعى فيها إمجاع , والتابعني وأئمة املسلمني  العبارات عن الصحابة

وهو أن خلق السموات , خالف ذلك ؛ ولكن اإلمجاع املعلوم هو ما علمت األمة أن اهللا بينه يف القرآن 

عي اإلمجاع واألرض وما بينهما يف ستة أيام كما أخرب اهللا بذلك يف القرآن يف غري موضع ؛ فإذا ادعى املد

وليس يف خرب اهللا أنه خلق السموات واألرض وما , على هذا وتكفري من خالف هذا كان قوله متوجها 

كما أنه , وال ينفي أنه خلقهما من مادة كانت قبلهما , بينهما يف ستة أيام ما ينفي وجود خملوق قبلهما 

وخلق اجلان , وهي الصلصال كالفخار وإمنا خلق اإلنسان من مادة , أخرب أنه خلق اإلنسان وخلق اجلن 

من مارد من نار ، فكيف وقد ثبت يف الكتاب والسنة وإمجاع السلف الذي ال يعلم فيه نزاع أن اهللا ملا خلق 

السموات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وكان عرشه على املاء قبل ذلك ، فكان العرش موجودا قبل ذلك 

د ثبت يف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه ، وكان املاء موجود قبل ذلك ؛ وق

إن اهللا قدر مقادير الخلق أو الخالئق قبل أن يخلق السموات واألرض بخمسين ( : وسلم أنه قال 

فقال (( : وقد أخرب سبحانه أنه استوى إىل السماء الدنيا وهي دخان  )ألف سنة وكان عرشه على الماء 

وثبت عن غري واحد من الصحابة والتابعني وغريهم  ))يا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين لها ولألرض ائت

وحنو ذلك من النقول اليت تطلقها ما يشري به أهل , من علماء املسلمني أنه خلق السماء من خبار املاء 

ملوافقة ملا يف القرآن أو وشهادة أهل الكتاب ا, الكتاب عن التوراة وما عندهم من العلم املوروث عن األنبياء 

ونظائر  ))قل كفى باهللا شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب (( : السنة مقبولة كما يف قوله تعاىل 

  .ذلك يف القرآن 

  : وهذا املوضع أخطأ فيه طائفتان 

وما بينهما  طائفة من أهل الكالم من اليهود واملسلمني وغريهم ظنوا أن إخبار اهللا خبلقه للسموات واألرض

واهللا , يقتضي أما مل خيلقا من شيء بل مل يكن قبلهما وجود إال اهللا ، ومعلوم أن خرب اهللا مقارب لذلك 

والذين يثبتون اجلوهر الفرد من هؤالء وغريهم يعتقدون , قد أخرب أنه خلق اإلنسان واجلان من مادة ذكرها 



بل هو إحداث , س هو خلقا من جوهر قائم بنفسه أن خلق اإلنسان وغريه مما خيلقه يف هذا العامل لي

, أعراض حيول ا اجلواهر املنفردة من حال إىل حال ؛ وهذا خمالف للشرع والعقل كما قد بسط يف موضعه 

مث اخللق بعد ذلك , بل الرب أبدع اجلواهر املنفردة , فإن هؤالء يقولون إنا مل نشهد خلق عني من األعيان 

  . قائمة ا إمنا هو إحداث إعراض

وطائفة أخرى أبعد عن الشرع والعقل من هؤالء ، يتأولون خلق السموات واألرض مبعىن التوجل والتعليل 

وأنه يوجب بذاته ومل يزل وال يزال ؛ فقوهلم , فيقولون إن الفلك قدمي أزيل معلول للرب , واإلجياد بالذات 

ه بغري اختيار منه فقد تولد عنه السيما إن كان حيا فإن ما حصل عن غري , باإلجياب هو معىن القول بالتولد 

فأولئك إذا قيل إن املسلمون أمجعوا على نقيض قوهلم , وهم يقولون بقدم عني الفلك وأنه مل يزل وال يزال , 

ألنه قد علم باالضطرار من دين الرسول أنه أخرب خبلق , كان قوال متوجها , أو على كفر من قال بقوهلم 

  . "والفعل والكالم , رض بعد أن مل تكن خملوقة خبالف من ادعى أن الصانع مل يزل معطال السموات واأل

  . ... :الشيخ 

فإنه قد علم باالضطرار من دين الرسول أنه أخرب خبلق السموات واألرض بعد أن مل تكن خملوقة " : احلليب 

عا بغري سبب حدث ، أوجب انتقاله والفعل والكالم عليه ممتن, خبالف من ادعى أن الصانع مل يزل معطال 

  . "من االمتناع إىل اإلمكان وأوجب أن يصري الرب قادرا على الفعل 

  . قادرا  :الشيخ 

فيصري الرب قادرا على الفعل أو الفعل والكالم بعد أن مل يكن قادرا على ذلك ؛ فهذه الدعوة " : احلليب 

ومعلوم عند من له معرفة , ل مع فسادها يف الشرع وأمثاهلا عند مجهور العقالء معلومة الفساد يف العق

وال مبا يدل عليها قط ؛ ولكن ظن من ظن من أهل الكالم , بالكتاب والسنة واإلمجاع أن الشرع مل يرد ا 

أن هذا دين أهل امللل ، واستدلوا على ذلك بالكالم الذي أنكره السلف واألئمة عليهم من أن ما ال خيلوا 

ادث ، وكان الذي أنكره السلف واألئمة عليهم الكالم الباطل الذي خالفوا فيه الشرع من احلوادث فهو ح

وذكر منشئا غلط الطائفتني حيث مل يفرقوا بني , وقد بسط الكالم على هذا يف غري هذا املوضع , والعقل 

وأن , لكلمات اهللا  وأنه ال اية, وذكر قول السلف واألئمة أن اهللا مل يزل متكلما إذا شاء , النوع والعني 

وأن كل ما , وجود ما ال اية له من كلمات اهللا يف املاضي كما ثبت يف املستقبل وجوده ما ال اية له أيضا 

, سوى اهللا تعاىل خملوق كان بعد أن مل يكن وليس معه شيء قدمي بقدمه ؛ بل ذلك ممتنع عقال باطل شرعا 

, أن اخلالق علة تامة أزلية مستلزمة ملعلوهلا باطل أصال وشرعا فإن اهللا أخرب أنه خالق كل شيء ؛ والقول ب

فإن احلوادث بعد أن مل تكن ميتنع , وموجبه أنه ميتنع ضرورة وجود علة تامة يقارا حدوث شيء من العامل 

ال وأن الفعل , مقارنة معلوهلا ا ، بل قد بني أن القول بأن الفاعل يكون علة تامة مستلزمة املفعول باطل 



  . يكون إال بإحداث شيء لكن فرق بني حدوث الشيء املعني وبني حدوث احلوادث شيئا بعد شيء 

فإن أريد , وأنه إذا قيل هو موجب بالذات , وقد ثبت بالدالئل اليقينية أن الرب فاعل باختياره وقدرته 

وإن أريد بذلك ما يقوله بذلك أنه  يوجب مبشيئته وقدرته ما شاء فهذا ال ينايف فعله مبشيئته وقدرته ، 

الدهرية والفالسفة كابن سينا وحنوه من أن ذاتا جمردة عن الصفات أوجبت العامل مبا فيه من األمور املختلفة 

احلادثة ؛ فهذا من أفسد األقوال عقال ومسعا ؛ فإن إثبات ذات جمردة عن الصفات أو إثبات وجود جمردا عن 

وإمنا يقدره الذهن كما , ص بأمر وجودي مما ال ميكن حتقق يف اخلارج مجيع القيود أو مقيدا بالسلوب ال خيت

  . إىل آخر الكالم  " ...ودعوى أن الصفة هي املوصوف , يقدر سائر املمتنعات 

وأنه إن , أخي باختصار الرجل أوقفوه عند حده من كالم ابن تيمية الصريح بأنه خالق كل شيء  :الشيخ 

لكنه يصرح بأن ما من خملوق إال , يعين أنه ال نستطيع أن حندد أول خملوق قال حبوادث ال وأول هلا فهو 

  ؟ .فأنت تريد تكفره من أين , وهو مسبوق بالعدم ، خالق كل شيء 

  . كل ما سوى اهللا خملوق : وفيق 

يخ فش, قوله ما من خملوق إال وقبله خملوق فيه بيان املسألة األساسية أنه ما هو أول خملوق  ...: احلليب 

  . اإلسالم ليس عنده ترجيح يف هذه املسألة 

  . هذا هو  :الشيخ 

  . ونصوصه األخرى قاضية بأن كل خملوق مسبوق بالعدم : احلليب 

أم يقولون , وبعدين شو رأيه يف املعتزلة اليت أشار إليها املسألة ابن تيمية يف كالمه السابق , بس  :الشيخ 

  يكفرهم ؟  إن اإلنسان خيلق أفعال نفسه ، إذا

فأنت ماسك ابن تيمية وعم تكفره بسبب أنه تتوهم أنه يقول إنه , ابن تيمية ال يكفرهم ألنه عنده شبهة 

اهللا خالق كل شيء (( : وهو يقول لك بلسان عريب مبني بإميانه بالقرآن الكرمي , ليس اهللا خالق كل شيء 

لكن كل خملوق مسبوق ,  وقبله خملوق صحيح أنا أعتقد أنه ما من خملوق إال: مث يشرح لك يقول  ))

  . بالعدم ؛ فماذا بقي أمامك أنت تتمسك بتكفري هذا الرجل 

  . وال يلزم أن يكون هلذا الشيء أول مادام أن اهللا خالق , اهللا خالق كل شيء  :السائل 

  .  بس انتهى األمر  :الشيخ 

أراد أن يضرب ـ يسموها عندنا بني  شيخنا يف نقطة يف اجللسة املاضية كان هذا حسن السقاف: وفيق 

الناس ـ إسفني ، فقال أنت ختالف شيخك الشيخ ناصر بالسلسة كذا وكذا ؛ فبناء على هذا الكالم الذي 

  . يظهر أنه حنن نعتقد أن ابن تيمية أخطأ يف هذا الكالم مع وجود النص , تفضلت به اآلن 

  .  حدد يا أخي ؟  :الشيخ 



ما من خملوق إال وهو مسبوق بعدم نفسه إىل ما ال بداية ؛ هذا الكالم مع وجود  :الكالم الذي هو : وفيق 

  . النص خنطئ ابن تيمية فيه ؟

  .  خنطئ نعم :الشيخ 

  . فنحن مل نعرتف له خبطأ ابن تيمية يف تلك اجللسة : وفيق 

  .قال بعدم نفسه : احلليب 

  .  ال ، أنا مصرح ذا  :الشيخ 

  . نعم موجود : وفيق 

  . أنا مصرح ذا  :شيخ ال

مش إنه كل خملوق مسبوق بعدم , حنن خنطئ ابن تيمية يف هذا أنه كل خملوق مسبوق مبخلوق : احلليب 

  . هذه نوافقه فيها , نفسه 

  . هو شو قال ؟ , ال ، هذا صحيح  :الشيخ 

  .مسبوق بعدم نفسه ، هذه نوافق ابن تيمية عليها: هو قال : احلليب 

  . ما من خملوق إال ومسبوق مبخلوق : خ الذي كتبه يف السلسة لكن الشي: وفيق 

  . هو هذه  :الشيخ 

  . هذه اليت خنطئه فيها : احلليب 

  . الظاهر أم مسعوا منك كلمة غريها  :الشيخ 

  .  املسبوق بعدم نفسه : احلليب 

   ...هذه يقوهلا ألنه : وفيق 

ما من خملوق إال وهو مسبوق مبخلوق قبله ، : ن تيمية يقول يف عندنا قضيتني أرجوا التنبه هلما ، اب :الشيخ 

ملخالفته أوال لصريح , وهكذا إىل ما ال أول له ؛ هذا حنن ال نقول به , ما من خملوق إال وقبله خملوق 

خمالفته ملا نقله من العلماء أن العلماء اختلفوا يف تعيني أول : ؛ ثانيا  )أول ما خلق اهللا القلم ( : حديث 

, لوق ، اجلمهور قال العرش ، وآخرون قالوا القلم ؛ إذا العلماء كأم متفقون على أن هناك أول خملوق خم

متفقون على أن هناك أول خملوق ؛ لكنهم خمتلفون يف حتديد هذا املخلوق ؛ فابن تيمية أخطأ من ناحيتني 

  : يف اعتقادي أنا 

 أول خملوق ، وذكر أن قول اجلمهور أن أول خملوق هو أنه حكى اختالف العلماء يف تعيني: الناحية األوىل 

وما : إذا كان العرش هو أول خملوق إذا ليس قبل العرش خملوق ، قوله , العرش ، إذا ليس قبل العرش خملوق 

خيالف هذا الذي حكاه عن أهل العلم مع , من خملوق إال وهو مسبوق مبخلوق وهكذا إىل ما ال أول له 



أنه أول ما خلق , وإن كان هو تأوله ؛ أظن رأيتم هذا يف خترجيي لشرح الطحاوية , ث خمالفته لصريح حدي

ال ، بينما ما ذكرته من بعض الروايات وأظنه عن مسند أيب , اهللا املخلوق ، ليس هناك مبتدأ وخرب انتهى 

  . مبتدأ وخرب , يعلى واهللا أعلم ، فالعهد بعيد 

  .) ...فقال له  إن أول ما خلق اهللا القلم( : احلليب 

 "ما من خملوق إال وهو مسبوق مبخلوق " : فالشاهد حنن ما خنالف ابن تيمية يف كونه , أي نعم  :الشيخ 

احلقيقة أن هذا حنن ندين اهللا به ، أنا أنصح  ...لكن ما نقول إذا إىل ما ال بداية له ، ال نقول هذا 

لصريح بأن ما من خملوق إال وهو مسبوق بالعدم ، باختصار أن الرجل توقفوه عند حده بكالم ابن تيمية ا

ما من : وأن اهللا خالق كل شيء كما صرح يف تعليقه على مراتب اإلمجاع ، وانتهت القضية ؛ أما قوله 

وهذا أشفق لنا , فإذا كان يعين عدم انتهاء املخلوقات من األول فنحن لسنا تيميني , خملوق إال وقبله خملوق 

  .  لكن أنت ال جيوز لك أن تكفر هذا الرجل ألنه خالف ما تتهمه به ,  أن نقول لسنا تيميني

  . يعين حنن قبل أن نأيت إىل هنا كان استقر يف أذهاننا ما قلناه آنفا , طيب شيخنا بدنا نؤكد شيء : وفيق 

  .  وهو ؟  :الشيخ 

م رمحه اهللا بأن كل ما يعين كل ما ورد عن شيخ اإلسال ...بدنا نشوف رأي الشيخ يف هذا تفصيل : وفيق 

  . سوى اهللا خملوق ، عندنا واضح أنه ينفي أن يكون مع اهللا سبحانه وتعاىل شيء قدمي 
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لكن كانا اإلشكال الذي عندنا أنه كل ما تكلم ابن تيمية رمحه اهللا يف هذا املوضع يذكر يف غالب : وفيق 
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